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Artikel 1  

Begripsomschrijvingen

De navolgende definities en voorwaarden zijn van toepassing 
indien en voor zover zij in de polis staan vermeld. 

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden Flexibele Levensverzekering.

Hypothecaire geldlening

De met de Bank gesloten overeenkomst van geldlening 
waaraan de verzekering al dan niet (gedeeltelijk) is verbonden. 

Hypotheekrenterekening

Een door de verzekeraar te openen renterekening bij de Bank, 
waarvoor de Bank over het saldo een vergoeding betaalt op 
basis van het rentepercentage van de hypothecaire geldlening. 

Overlijdensrisicotarief

De premie in euro’s, per EUR 10.000,- risicokapitaal.

Bonusparticipaties

Indien het belegd vermogen hoger is dan de verzekerde 
uitkering bij overlijden, merkt de verzekeraar het verschil aan 
als negatief risicokapitaal. Over het negatief risicokapitaal kent 
de verzekeraar een bonus in euro’s toe, welke in mindering 
wordt gebracht op de krachtens artikel 9 te verrekenen kosten 
en premies. Indien de bonus hoger is dan de totale kosten en 
premies, wordt het meerdere belegd conform de fondskeuze 
van de verzekeringnemer.

Artikel 2

Premiebetaling

2.1  Voor deze verzekering geldt geen minimumpremie.

2.2  De verzekeringnemer heeft, indien de verzekerings-
overeenkomst tenminste een polisjaar van kracht is en de 
overeengekomen premies zijn voldaan, het recht om in enig 
polisjaar gedurende een vooraf schriftelijk overeengekomen 
periode van maximaal tien maanden, de premiebetaling te 
onderbreken (premievakantie). De premievakantie eindigt 
altijd op een premievervaldag, vanaf welke de premiebetaling 
automatisch wordt hervat. 

2.3  Indien de verzekering voorziet in een 
arbeidsongeschiktheidsrente of een WW-dekking, zal deze 
dekking tijdens de premievakantie komen te vervallen. 
Direct na afloop van de premievakantie kan deze dekking 
hersteld worden zonder nadere gezondheidswaarborgen.

2.4  Indien de duur van de verzekering langer is dan de duur 
van de premiebetaling, zullen de arbeidsongeschiktheids-
dekking alsmede de WW-dekking komen te vervallen vanaf het 
moment dat er geen premie meer verschuldigd is.

2.5  Indien premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is 
meeverzekerd, wordt gedurende de periode van premievakantie 
de premievrijstelling vastgesteld op de betaalde premie direct 
voorafgaand aan de premievakantie.
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2.6  Indien de polisrechten van deze verzekering zijn verpand 
of zijn overgedragen, zijn de vorige leden slechts van 
toepassing indien de pandhouder, of degene aan wie de rechten 
zijn overgedragen, schriftelijk instemt. 

Artikel 3

Belegging

3.1  De investeringspremie zal uitsluitend worden belegd naar 
keuze van de verzekeringnemer in één of meer beleggings-
instellingen. De belegging geschiedt te allen tijde met 
inachtneming van artikel 14 van de Algemene Voorwaarden.

3.2  Door de verzekeraar kunnen aanvullingen en/of 
wijzigingen worden aangebracht in de beleggingsinstellingen. 
Het komen te vervallen van een bepaalde beleggingsinstelling 
doet niets af aan het voortbestaan van de reeds gedane 
beleggingen in deze beleggingsinstelling.

3.3  Voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt 
afgeweken, geschiedt de belegging in één van de door de 
verzekeraar aangewezen beleggingsinstellingen op de 
voorwaarden die de Bank hanteert voor het aanhouden van 
beleggingsrekeningen. 

3.4  In geval wordt belegd in het ABN AMRO 
Kapitaalmarktrente Fonds, dan geschiedt dit op grond van de 
Voorwaarden voor het beleggen in het ABN AMRO 
Kapitaalmarktrente Fonds, welke als bijlage bij deze 
voorwaarden zijn gevoegd.

3.5  Indien door de Bank in het kader van de hypothecaire 
geldlening een beperking is opgelegd ten aanzien van de 
fondskeuze, kan de verzekeringnemer uitsluitend binnen de 
toegelaten beleggingsfondsen zijn keuze bepalen. 

Artikel 4

Hypotheekrentesparen

Het maximale tegoed op de Hypotheekrenterekening is gelijk 
aan het openstaande bedrag van de hypothecaire geldlening. 
Indien en zodra het maximale tegoed bereikt is, zal het 
meerdere worden belegd conform de fondskeuze van de 
verzekeringnemer. Zolang er geen fondskeuze aan de 
verzekeraar bekend is gemaakt, zal over het meerdere een 
rendementsvergoeding worden gegeven die gelijk is aan de 
rente welke geldt voor het beleggen in het ABN AMRO  
Kapitaalmarktrente Fonds. 
Indien er meer polissen zijn die betrekking hebben op dezelfde 
hypothecaire geldlening, geldt het saldo van alle polissen 
tezamen als maatstaf voor het maximale tegoed op de 
Hypotheekrenterekening.

Artikel 5

Agio en disagio 

5.1  De verzekeringnemer heeft het recht om in afwijking van 
de oorspronkelijke verzekeringsovereenkomst:
a  het premiedeel op de Hypotheekrenterekening te wijzigen;
b  op elk gewenst tijdstip extra premiestortingen op de 
Hypotheekrenterekening te voldoen;
c  te switchen naar of van de Hypotheekrenterekening;
d  de belegging op de Hypotheekrenterekening te beëindigen.
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5.2  Bij de in artikel 5.1 genoemde wijzigingen van de 
verzekeringsovereenkomst dient de verzekeringnemer het 
rentenadeel voor de Bank te vergoeden (disagio), dan wel 
krijgt de verzekeringnemer een vergoeding bij voordeel voor 
de Bank (agio). Afhankelijk van de geldende rentestanden op 
het moment van wijziging wordt het belegd vermogen 
aangepast. Deze aanpassing wordt berekend aan de hand van 
de contante waarde van het verschil in actuele en betaalde 
rente.

5.3  De hoogte van de aanpassing is afhankelijk van de 
resterende  rentevastperiode van de hypothecaire geldlening en 
de op het moment van wijziging of uitkering geldende 
rentepercentages voor hypothecaire geldleningen.

Artikel 6

Bonusparticipatietarief

6.1  Per EUR 10.000,- negatief risicokapitaal kent de 
verzekeraar een bonus in euro’s toe, welke wordt afgeleid van 
het in de bijlage genoemde bonusparticipatietarief.

6.2  Indien twee Meegroeiverzekeringen door middel van een 
in de polis opgenomen verbindingsclausule wederzijds aan 
elkaar zijn verbonden, dan kent de verzekeraar per 
EUR 10.000,- negatief risicokapitaal een bonus in euro’s toe, 
welke wordt afgeleid van de in de bijlage genoemde 
risicopremies.

Artikel 7

Premievrijmaking

7.1  De verzekeringnemer kan de verzekeraar verzoeken de 
verzekering premievrij te maken, onder (on)gewijzigde 
overlijdensdekking(en), mits het belegd vermogen op dat 
moment tenminste EUR 907,56 bedraagt.

7.2  Indien de polisrechten van deze verzekering zijn verpand 
of zijn overgedragen, zijn de vorige leden slechts van 
toepassing indien de pandhouder, of degene aan wie de rechten 
zijn overgedragen, schriftelijk instemt. 

Artikel 8

Wijzigingsrechten betreffende de verzekering  

8.1  Indien de aan de verzekering verbonden hypothecaire 
geldlening (tussentijds) wordt afgelost, kan de 
verzekeringnemer de verzekering (gedeeltelijk) voortzetten, 
al dan niet verbonden aan een nieuwe hypothecaire geldlening.

8.2  Voor de niet aan een hypothecaire geldlening verbonden 
verzekering geschiedt deze voortzetting gedurende een 
maximumperiode van zes maanden na aflossing. Na deze 
periode gelden voor deze verzekering door de verzekeraar 
nader te bepalen voorwaarden. Indien en voor zover werd 
belegd op de Hypotheekrenterekening wordt de 
rendementsvergoeding alsdan automatisch aangepast aan de 
rente welke op dat moment geldt voor het beleggen in het 
ABN AMRO Kapitaalmarktrente Fonds.

Artikel 9

Administratie- en beheerskosten

9.1  De maandelijkse onttrekking voor de administratiekosten 
bedraagt EUR 5,67. Voor een premievrije verzekering bedraagt 
deze maandelijkse onttrekking EUR 2,84.
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9.2	 Indien twee Meegroeiverzekeringen door middel van een 
in de polis opgenomen verbindingsclausule wederzijds aan 
elkaar zijn verbonden, dan bedraagt de maandelijkse 
onttrekking voor de administratiekosten EUR 2,84.

9.3	 Voor deze verzekering worden geen beheerskosten in 
rekening gebracht.

9.4	 Bij aankoop en verkoop van participaties worden 
aankoop- en verkoopkosten in rekening gebracht die gelijk zijn 
aan die welke de Bank hanteert voor het aanhouden van 
beleggingsrekeningen.

9.5	 De risicopremies en kosten worden onttrokken aan het 
saldo van de Hypotheekrenterekening. Indien er geen of 
onvoldoende saldo op de Hypotheekrenterekening aanwezig is, 
worden participaties verkocht van de fondsen waarin is belegd, 
in verhouding tot de waarde van de beleggingen in de 
desbetreffende fondsen. In dat geval worden geen 
verkoopkosten in rekening gebracht.

Artikel 10

Gedeeltelijke afkoop

10.1  Tenzij wettelijke bepalingen dit verhinderen, geldt dat de 
verzekeringnemer zolang de verzekerde in leven is, het recht 
heeft de verzekering gedeeltelijk te beëindigen door een 
schriftelijk verzoek tot gedeeltelijke afkoop. 
De verzekeringnemer dient in dat geval aan te geven welk deel 
van het belegd vermogen dient te worden afgekocht. 
De verzekerde bedragen bij overlijden zullen zodanig worden 
verlaagd dat het totale risico voor de verzekeraar niet 
toeneemt. 

10.2  Bij een gedeeltelijke afkoop is artikel 13.5 van de 
Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing. 
Indien de gedeeltelijke afkoopwaarde het oorspronkelijke 
verzekerde bedrag bij overlijden overtreft wordt het verzekerde 
bedrag bij overlijden op nihil gesteld.

Artikel 11

Overdracht en verpanden van rechten

11.1  Tenzij er sprake is van eerdere bezwaring of 
onherroepelijke begunstiging, kan de verzekeringnemer te 
allen tijde zijn polisrechten van de verzekering aan een ander 
overdragen of verpanden onder schriftelijke kennisgeving aan 
de verzekeraar. 

11.2  In alle andere gevallen kan de verzekeringnemer zijn 
polisrechten slechts aan een ander overdragen en/of bezwaren 
met schriftelijke instemming van degene ten gunste van wie de 
rechten zijn bezwaard.

11.3  Een overdracht van rechten is tegenover de verzekeraar 
eerst van kracht nadat deze de schriftelijke overdracht op de 
polis heeft aangetekend, waarvan de verzekeringnemer door 
middel van een nieuw polis- en/of clausuleblad in kennis wordt 
gesteld.

11.4  Verpanden van deze verzekering is uitsluitend mogelijk 
ten behoeve van de hypothecaire geldlening.



Artikel 12

Wijzigingsrechten van de verzekeraar

De verzekeraar behoudt zich het recht voor om de 
onttrekkingen die plaatsvinden op basis van het 
overlijdensrisicotarief, alsmede het bonusparticipatietarief 
en/of de verschuldigde kosten voor alle bestaande en nieuwe 
verzekeringsovereenkomsten of voor bepaalde groepen 
daarvan en-bloc aan te passen. Wijziging van de tarieven en/of 
de verschuldigde kosten is alleen mogelijk na voorafgaande 
kennisgeving aan de verzekeringnemer.

Artikel 13

Slotbepalingen

13.1  In geval van faillissement van de Bank of indien de Bank 
komt te verkeren in de toestand als bedoeld in artikel 70 en 
verder van de Wet Toezicht Kredietwezen, is de verzekeraar 
gerechtigd het gedeelte van het belegd vermogen in de 
Hypotheekrenterekening, namens de verzekeringnemer aan te 
wenden voor de (gedeeltelijke) terugbetaling van de verbonden 
hypothecaire geldlening aan de Bank. Alsdan is de verzekeraar 
voor het door haar terugbetaalde bedrag gekweten van haar 
verplichtingen uit deze overeenkomst.

13.2  Indien enige bepaling in deze voorwaarden strijdig is met 
hetgeen in de polis staat vermeld (inclusief de van toepassing 
verklaarde clausules), dan is de polistekst doorslaggevend. 	

13.3  De Algemene Voorwaarden zijn onverkort van 
toepassing. 
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Bijlage Risicopremies Meegroeiverzekering										

Maandelijkse risicopremies per leeftijdscategorie										

per EUR 10.000,00 verzekerd risicokapitaal																				

Leeftijd man/premie				 Leeftijd vrouw/premie				

15	 0,88	 58	 10,93	 15	 0,71	 58	 5,71

16	 0,95	 59	 12,07	 16	 0,72	 59	 6,21

17	 1,01	 60	 13,34	 17	 0,74	 60	 6,75

18	 1,06	 61	 14,75	 18	 0,75	 61	 7,35

19	 1,10	 62	 16,30	 19	 0,76	 62	 8,01

20	 1,13	 63	 18,01	 20	 0,77	 63	 8,72

21	 1,15	 64	 19,91	 21	 0,78	 64	 9,50

22	 1,17	 65	 22,00	 22	 0,79	 65	 10,36

23	 1,18	 66	 24,32	 23	 0,80	 66	 11,30

24	 1,19	 67	 26,87	 24	 0,81	 67	 12,32

25	 1,19	 68	 29,70	 25	 0,82	 68	 13,44

26	 1,19	 69	 32,82	 26	 0,83	 69	 14,67

27	 1,20	 70	 36,26	 27	 0,85	 70	 16,01

28	 1,20	 71	 40,05	 28	 0,87	 71	 17,47

29	 1,21	 72	 44,24	 29	 0,90	 72	 19,08

30	 1,23	 73	 48,94	 30	 0,92	 73	 21,43

31	 1,25	 74	 53,03	 31	 0,96	 74	 24,85

32	 1,28	 75	 57,54	 32	 0,99	 75	 28,58

33	 1,32	 76	 62,52	 33	 1,04	 76	 32,65

34	 1,36	 77	 67,99	 34	 1,09	 77	 37,08

35	 1,43	 78	 74,01	 35	 1,14	 78	 41,91

36	 1,50	 79	 80,63	 36	 1,21	 79	 47,17

37	 1,59	 80	 87,91	 37	 1,24	 80	 52,90

38	 1,61	 81	 95,89	 38	 1,32	 81	 59,12

39	 1,76	 82	 104,64	 39	 1,40	 82	 65,89

40	 1,92	 83	 114,23	 40	 1,49	 83	 73,24

41	 2,11	 84	 124,72	 41	 1,58	 84	 81,22

42	 2,31	 85	 136,18	 42	 1,69	 85	 89,87

43	 2,54	 86	 148,68	 43	 1,81	 86	 99,25

44	 2,79	 87	 162,29	 44	 1,94	 87	 109,39

45	 3,06	 88	 177,09	 45	 2,08	 88	 120,36

46	 3,37	 89	 193,14	 46	 2,23	 89	 132,20

47	 3,71	 90	 210,51	 47	 2,40	 90	 144,97

48	 4,08	 91	 229,27	 48	 2,58	 91	 158,71

49	 4,50	 92	 249,48	 49	 2,78	 92	 173,48

50	 4,96	 93	 271,16	 50	 3,00	 93	 189,33

51	 5,47	 94	 294,36	 51	 3,24	 94	 206,30

52	 6,03	 95	 319,09	 52	 3,51	 95	 224,44

53	 6,66	 96	 345,34	 53	 3,80	 96	 243,77

54	 7,35	 97	 373,08	 54	 4,11	 97	 264,33

55	 8,11	 98	 402,22	 55	 4,46	 98	 286,12

56	 8,96	 99	 432,70	 56	 4,84	 99	 309,16

57	 9,89	 100	 464,37	 57	 5,26	 100	 333,42
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Bijlage Bonusparticipatietarief Meegroeiverzekering									

Maandelijks bonusparticipatie tarief per leeftijdscategorie									

per EUR 10.000,00 negatief risicokapitaal										

Leeftijd man/premie				 Leeftijd vrouw/premie														

15	 0,27		 58	7,58			 15	 0,15		 58	 3,79

16	 0,33		 59	8,42			 16	 0,16		 59	 4,15

17	 0,37		 60	9,34			 17	 0,17		 60	 4,55

18	 0,41		 61	10,36			 18	 0,18		 61	 4,98

19	 0,44		 62	11,49			 19	 0,19		 62	 5,46

20	 0,46		 63	12,74			 20	 0,19		 63	 5,98

21	 0,48		 64	14,11			 21	 0,20		 64	 6,55

22	 0,49		 65	15,64			 22	 0,21		 65	 7,17

23	 0,49		 66	17,32			 23	 0,21		 66	 7,85

24	 0,50		 67	19,18			 24	 0,22		 67	 8,60

25	 0,50		 68	21,24			 25	 0,23		 68	 9,41

26	 0,50		 69	23,50			 26	 0,24		 69	 10,30

27	 0,51		 70	26,01			 27	 0,26		 70	 11,28

28	 0,51		 71	28,77			 28	 0,27		 71	 12,34

29	 0,52		 72	31,81			 29	 0,29		 72	 13,51

30	 0,53		 73	35,23			 30	 0,31		 73	 15,22

31	 0,54		 74	38,20			 31	 0,33		 74	 17,71

32	 0,57		 75	41,49			 32	 0,36		 75	 20,42

33	 0,59		 76	45,10			 33	 0,39		 76	 23,38

34	 0,63		 77	49,08			 34	 0,43		 77	 26,60

35	 0,67		 78	53,46			 35	 0,47		 78	 30,12

36	 0,73		 79	58,28			 36	 0,51		 79	 33,94

37	 0,79		 80	63,57			 37	 0,54		 80	 38,11

38	 -0,81		 81	69,37			 38	 0,59		 81	 42,63

39	 0,92		 82	75,74			 39	 0,65		 82	 47,56

40	 1,04		 83	82,71			 40	 0,72		 83	 52,90

41	 1,17		 84	90,34			 41	 0,79		 84	 58,71

42	 1,32		 85	98,67			 42	 0,87		 85	 65,00

43	 1,48		 86	107,76			 43	 0,95		 86	 71,82

44	 1,66		 87	117,66			 44	 1,04		 87	 79,19

45	 1,86		 88	128,43			 45	 1,15		 88	 87,17

46	 2,09		 89	140,10			 46	 1,26		 89	 95,78

47	 2,33		 90	152,74			 47	 1,38		 90	 105,07

48	 2,61		 91	166,38			 48	 1,51		 91	 115,06

49	 2,91		 92	181,07			 49	 1,66		 92	 125,80

50	 3,24		 93	196,84			 50	 1,82		 93	 137,33

51	 3,61		 94	213,72			 51	 1,99		 94	 149,68

52	 4,02		 95	231,70			 52	 2,19		 95	 162,86

53	 4,48		 96	250,79			 53	 2,40		 96	 176,92

54	 4,98		 97	270,96			 54	 2,63		 97	 191,87

55	 5,53		 98	292,16			 55	 2,88		 98	 207,72

56	 6,15		 99	314,33			 56	 3,16		 99	 224,48

57	 6,83		 100	337,36			 57	 3,46		 100	 242,13
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Voorwaarden voor het beleggen in het ABN AMRO 

Kapitaalmarktrente Fonds

Artikel 1

Het ABN AMRO Kapitaalmarktrente Fonds

Uitsluitend in geval van een beleggingsverzekering kan 
gebruik worden gemaakt van het ABN AMRO 
Kapitaalmarktrente Fonds. Deze beleggingsvorm is bedoeld 
om de belegging in liquiditeiten te doen uitzetten en zo te 
sparen. Hierbij gelden de navolgende condities.

Artikel 2

Rente/rentewijzigingen

De rentevergoeding binnen het ABN AMRO 
Kapitaalmarktrente Fonds wordt vastgesteld door de Bank. 
De Bank heeft te allen tijde het recht deze rentevergoeding te 
wijzigen. Omtrent een dergelijke wijziging wordt door de Bank 
op geen enkele wijze publiekelijk mededeling gedaan; 
evenmin worden de verzekeringnemers voor wie de belegging 
geheel of gedeeltelijk plaatsvindt in het ABN AMRO 
Kapitaalmarktrente Fonds persoonlijk aangeschreven. 
Bij de kantoren van de Bank kan te allen tijde de geldende 
rentevergoeding van het ABN AMRO Kapitaalmarktrente 
Fonds worden opgevraagd.

Artikel 3

Koersverloop door rente

De rente welke dagelijks wordt berekend over het saldo van de 
belegging in het ABN AMRO Kapitaalmarktrente Fonds dient 
als rekenfactor ter bepaling van de voor die dag geldende koers 
van de participaties in dit fonds. De waarde van de belegging 
in het ABN AMRO Kapitaalmarktrente Fonds wordt op elk 
moment bepaald door de koers van de participatie te 
vermenigvuldigen met het aantal participaties. 
Periodieke bijschrijving van rentebedragen op de beleggingen 
in het ABN AMRO Kapitaalmarktrente Fonds vindt derhalve 
niet plaats.  

Artikel 4

Wijzigen van de voorwaarden

ABN AMRO Bank N.V. is te allen tijde bevoegd deze 
voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden 
die een nadeel inhouden voor degenen die in het ABN AMRO 
Kapitaalmarktrente Fonds beleggen, zullen schriftelijk door 
ABN AMRO Levensverzekering N.V. aan de verzekeringnemer 
worden gemeld.
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